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 (کتابخانۀ بریتانیا )نسخه« نامهداراب»های هندی شناسی تصویری شاهزادۀ ایرانی در نگارهنشانه

 چکیده

 شاهدخت به ایرانی ایشاهزاده عشق آن، خالل در که است فیروزشاه پسرش و داراب قهرمانی از ای عامیانهافسانه «نامهداراب» بیان مسئله:

 «اکبرشاه»دربار  نگارگری هایپروژه در و بوده توجه مورد هند گورکانیان گرایانۀایران هایگرایش میان داستان در این. شودمیروایت یمن 

های تصویری و نشانهبه همین منظور در این پژوهش مقرر است به سوال؛ چیستی شکل،  .استشده  اجرا و گرفته قرار کار دستور در

 پاسخ داده شود.نامۀ طرسوسی کتابخانۀ بریتانیا های نسخۀ دارابدر نگاره ،هابندیترکیب

 خانۀ بریتانیاطرسوسی محفوظ در کتاب« نامهارابد»های عامیانۀ ایران در نسخۀ مصور بندی داستانشناسایی عناصر تصویری و ترکیب هدف:

 است. هدف این پژوهش

شناسی تصویری چارچوب نشانه ومطالعات اسنادی و بر پایه تحلیلی -توصیفی ماهیتاْ بنیادی است و به شیوه این پژوهشروش پژوهش: 

کیفی  رویکردنامۀ طرسوسی است که با نگارۀ داراب ۱۵7مجلسِ منتخب از  7گیری هدفمند بوده و تعداد شکل گرفته است. روش نمونه

 شوند.بررسی می

« رنگ»، «نماد»هایی همچون و در مؤلفههای فرهنگی هستند سرشار از نشانه نامه کتابخانه بریتانیانسخه داراب عناصر تصویری :هایافته

« بندیترکیب»ها(، های بیانی و نمادین رنگگیری از جنبههای گرم؛ کاربست رنگ نارنجی در بازنمایی قهرمان داستان؛ بهره)حاکمیت رنگ

طریق موقعیت قرارگیری در صفحه و نیز استفاده از  استای رویداد داستانی و تأکید بر شخصیت محوری ازدهی عناصر تصویری در ر)سامان

 اند.سطح و باال(، پدیدار شدهرو، هم)روبه« زاویۀ دید»ای، مثلثی و خطی برای ایجاد فضای پویا، مهیج و آرام( و های دایرهبندیترکیب

 کلیدواژه

، شاهزاده ایرانیشناسی تصویریهندی، نشانهنامه، نگارگری داراب   
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 مقدمه
دومین زبان رسمی این کشور و زبان علمی محسوب  که رسید حدیدورۀ گورکانیان به در هند فارسی میراث

 بر که بود نامهداراب هاآن از یکی. شدند مصور و نگاشته هند در بسیاری فارسی هایکتاب دوره، این شد. درمی

 شاه ،«فیروز» نامبه شخصی بازیعشق و پهلوانی داستان نسخه این. درآمد تحریر رشتۀ به ایرانى کهن روایات پایۀ

 خود در را مردانجوان و عیاران ویژۀ صفات همۀ او. است مداردین و نیرومند ماجراجو، پُردل، مردی زمین،ایران

 گسترده ایران بر دهش و داد و بودند رفاه و امان و امن در او وجود از مردم. کندمی پیشه داریپیمان و داشته

در طبقۀ مطالعات گیرد که بر می در را طرسوسی نامۀداراب نخست جلد از بخشی Or 4615 شماره نسخۀ. بود شده

 حامی و شده تهیه میالدی ۱۵۸۵ تا ۱۵۸۰ هایسال مابینخانۀ بریتانیا موجود است که آفریقایی کتابآسیایی و 

سانتیمتر  ۲۳.۵×۳۵.۶ ابعاد در ورق ۲۸۳ شامل این نسخه هایبرگ کل تعداد. بود اکبرشاه شخص آن ممدوح و

 با همراه ادبی متن نویس،دست این در. اندکرده تصویرسازی سرشناس نگارگران را آن از برگ ۱۵7 که است

 خوشنویسی که رفته کاربه صفحات سایر در نیز مجزا صورتبه ادبی متن همچنین، یافته است؛ ممزوج هانگاره

 عمودی صورتبه جداولی در صفحات تمامی .است با مرکب مشکی نگاشته نستعلیق خطبه سطر ۲۵ در راآن  نامبی

در برخی از صفحات، جداول بدون شکستگی و در  اند. رنگ غالب جداول طالیی است.گشته محصور یکسان و

ی تبعیت ها از نظام واحدمنظور حفظ قالب کلی اثر، عرض ستونبرخی دیگر دارای یک یا دو شکستگی هستند. به

واسطۀ حجم بندی یا بهشوند. در مواردی، بنابر نوع ترکیبستونی دیده میصورت تککنند. غالب صفحات بهمی

 تیماج بوده جنس از کتاب این نوشتار، ستون به دوپاره تقسیم شده و در باال و پایین تصویر قرار گرفته است. جلد

بع فرهنگی و هنری ااین نسخه یکی از من .شودمی دیده ختایی نقوش زر، قلمبه آن، عطف و حاشیه در که

تواند به هنرمندان و نسخه شناسان در راستای گردد و معرفی آن میبینافرهنگی این دوره هند محسوب می

نامه داربمصور  هنسخاز طرفی  ای کند.آرایی کمک شایان توجههای هنری و نوشتاری و صفحهآشنایی با سبک

هدف . کندرا معرفی می این دستنویس هاینگارهپژوهش  و این ستابندی و شناسایی نشده، تاکنون جمعهندی

نامۀ های عامیانۀ ایران در نسخۀ مصور داراببندی داستاناز این پژوهش شناسایی عناصر تصویری و ترکیب

های تصویری و نشانه» شود کهو به این سؤال پاسخ داده میطرسوسی محفوظ در کتابخانۀ بریتانیاست 

 «اند؟کار رفتههبنامۀ طرسوسی کتابخانۀ بریتانیا به چه شکل های نسخۀ دارابها در نگارهبندیترکیب

 

 روش پژوهش
گردآوری اطالعات اسنادی و تحلیل  تحلیلی است.-مبنای ماهیت توصیفی جستار براساس هدف بنیادی و بر این

مجلس منتخب، با موضوع زندگی  7است. جامعۀ آماری این پژوهش را ها به روش کیفی صورت گرفته داده

اند و در شده صورت هدفمند برگزیدهدهد که بهنامه تشکیل مینگاره از مجالس داراب ۱۵7شاهزادۀ ایرانی، از 

 .دارد داللت خود از غیر به که است چیزی نشانه»شوند. تحلیل می و شناسی تصویری تجزیهچارچوب نشانه

 بررسی به که است علمی شناسیشکل کلمات، تصاویر، اصوات، اطوار و اشیا ظاهر شوند. نشانهتوانند بهها مینشانه

)چندلر،  «پردازد.می هانشانه بر حاکم قواعد نیز و هاآن تعبیر و مبادله و تولید یندآفر در حاضر عوامل ها،نشانه انواع

برای تحلیل فرهنگ یا جهان ذهن و مطالعۀ تغییر معنا در زبان و در روابط شناسی راهی . نشانه(۲۱ .، ص۱۳۹7

های کالمی یا غیرکالمی شناسی بحث بر این است که چه قواعدی از نشانهبین عالئم و نمادهاست. در دانش نشانه
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توان به های تصویری این نوشته میهای تجسمی در تحلیل نشانهاز مؤلفه .(۵7 .ص ،۱۳۸7 )دانسی، حاکم است

 بندی، رنگ و زاویۀ دید اشاره کرد.نمادشناسی، ترکیب

 

 پیشینه پژوهش
تحلیل  خانۀ بریتانیا موردنگاشته شده؛ اما نسخۀ مصور کتاب نامهتاکنون تحقیقات متنوعی دربارۀ متن ادبی داراب

 «ستاری» شود:نامه اشاره میهای مرتبط با متن ادبی داراباست. در این بخش به پژوهشنگرفته شناسی قرار نشانه

 روایت به نامههای موجود در دارابشگفتی به این« نامهداستان داراب در شاهنامه و داراب» ( در مقالۀ۱۳۸۲)

کند بیان می همچنین .کندمی شاسپگر داستان به شبیه را داراب داستان و دهدمی ایاسطوره فضایی طرسوسی

 .دارد شاهانه رفتاری شاهنامه در که حالی در است؛ قلدرمآبانه و بهادرانه نامهداراب در شاهی تخت بر داراب رفتار

 طرسوسی و بیغمی ۀنامشناسی روایی در دارابییای زیباتحلیل مقایسه» ( در مقالۀ۱۳۹۸) «شهرامی و رحمانی»

منظر تحلیل گفتمان بررسی  این دو نسخه را از «(ساخت و روساخت روایی اریک الندوفسکی)با رویکرد نظام ژرف

 هر در بندها یکپارچگی» ،«بندها و جمالت انسجام» هایِفهمؤل شامل روساخت که نظاماین باورند  اند و برکرده

 بینامتنیت» هایفهمؤل شامل ساختژرف نظام و است «لحن عنصر» و «جنسیت و زبان نمودار» ،«متن از قسمت

 .است «تنشی محور» و «تعلیق نظام» ،«تصادف نظام» ،«گونهم

 

 کتابخانۀ بریتانیانامۀ معرفی نسخۀ داراب
از شاهان کیانی، فرزند  داراب نامبه شخصیتی حماسی زندگی از مختلف روایت چندین شامل نامهداراب داستان

نامه، بخشی ناقص از متن نخستین بوده و تاکنون، بهمن، همای و فرزندش فیرزوشاه است. متن موجود از داراب

و جلد سوم آن که  «ترکیه ۱خانۀ روانکتاب»نامه، از داراب ، جلد نخستجلدهای دوم و چهارم آن یافت نشده

تعلق دارد. گفتنی است  «سوئد ۲کتابخانۀ اوپساالی»است، به « نامهفیروزشاه»ملک داراب یا بنداستان فیروزشاه

 ۳«سیکری پورفاتح» هنری مجموعۀ هجری قمری، ۹77-۹7۶ هایسال در» اند.ها به چاپ رسیدههر دوی آن

 زبردستان و کارآمدان و بود ایرشته هر از هنرمندان اجتماع برای بزرگ محلی مرکز این. شد ساخته اکبرشاه توسط

همزمان با  .(Dimand, 1953, p. 48) بودند آمده گرد آن در...  و نساجی زرگری، نقاشی، مانند هنری صنف هر

ها بود به عنوان یک الگوی پراحساسش که مدتصفویان گسترۀ فرهنگ ایرانی در پرتو هنر، زبان فارسی و ادبیات 

های اطراف ایران رواج پیدا کرده، به شکل چشمگیری گسترش یافت. قلمرو این جهان فرهنگی در سرزمین

فرهنگی را  های زنجیرهگرفت؛ زبان فارسی یکی ازحلقهای از شرق تا غرب آسیا را دربرمیفرهنگی ایران، دامنه

ای از تاریخ، ادب، شعر، خوشنویسی و هنر را تنها یک زبان بود بلکه مجموعهرسی نه؛ چراکه فادادتشکیل می

 قاره هند بودهای تأثیرپذیر از فرهنگ ایران نواحی مختلف شبهگرفت. یکی از مهمترین کانوندربرمی

 هندوستان، بر گورکانی شاهان حکومت دوران در» .(۴۰ص.  ،۱۴۰۱، شادو اولیائی الدینی)عصارکاشانی، معین

 بعضی. کردندمی تذهیب و رونویسی خاص، سلیقۀ با بود، دربار زبان را که فارسی آثار هنرمندان، و نویسانخوش

مجموعۀ  از غیر به این و رسیده بریتانیا خانۀکتاب به گوناگون هایراه از بعد به میالدی ۱۸۶7 سال از آثار این از

 «یافت راه بریتانیا خانۀکتاب به شرقی هند کمپانی از یکجا میالدی بیستم قرن دوم نیمۀ در که است ایگسترده

 بر از پس که داشته خود جوار در نیز دیگر نسخۀ یک احتماالً ،Or 4615 شمارۀ نسخۀ .(۱۵۴ .، ص۱۳۹7 عالیی،)

 از تاکنون که شده شخصی هایمجموعه راهسپار نحوی به یا و رفته یغما به هند، گورکانیان سامان خوردنهم 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523868/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%db%8c%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%98%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523868/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%db%8c%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%98%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d9%88
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 خانۀکتاب به و شده خریداری ۴«کواریچ» توسط یالدیم ۱۸۵۳ سال در موجود، نسخۀ. نیست دست در ایآگاهی آن

 رودمی گمان نسخه، بودن ناقص به توجه با. (۶۴ .، ص۱۳۹۶ کری ولش، و شیمل) استشده  افزوده بریتانیا ملی

 در «عالمی» .دارند را هنرمندشان نام خود، حاشیۀ در موجود هاینگاره تربیش. باشند شده گم هانگاره از شماری

 و نقاشان از برخی نام و کرده اکبر دربار هنری کارهایبه اشارتی ،«اکبریآیین» کتاب از «تصویرخانه آیین» فصل

 عبدالصمد خواجه تبریز و از علی میر سید آگهی، شاهراهِ  این روانپیش از» کند،می یاد را شده نقاشی هایکتاب

 گشاییچهره و طراحی در ۵بساون دانست،می مالزمت زمان از ترپیش از را فن این گرچه است؛ شیراز از قلمشیرین

 ، ۶مکمند، مشکین )مسکینه( لعل، شد. گیسو، زمانه یگانۀ فن، این کارهای دیگر و مانندنگاری و آمیزیرنگ و

 عالمی،) «نامورانند سرآمدِ رام، و هربنس ،۱۱، سانوله۱۰تارا کبیمکرن، ،۹مهیس ،۸، جگن7مادهو خورد قلماق،فرخ

نفر هندی هستند  ۳۴ها آمده، حداقل ها در حاشیۀ نگارههنرمندی که نام آن ۴۲از مجموع  .(۱۱7 .صم، ۱۸7۲

 تأثیرتحت کهاین با مغول، هند نقاشی. (Okada, 1992, p. 13)د و احتمال دارد برخی دیگر نیز از مسلمانان هند باشن

 هندی، فرهنگ روح ها،این ضمن در. شدمی دیده هم چینی و اروپایی نقاشی از هاییرگه آن در بود، ایرانی فرهنگ

 ساختمی پدیدار هندی روح با هنری آن از و آمیختمی هم در را عناصر این همۀ که بود ذوبی بوتۀ سانبه

(Randhawa, 1930, p. 295). هایپروژه بوده و شاه عالیۀ نظارت مورد دولتی، نگارخانۀ یا این تصویرخانه 

 کنار در مسلمان و هندو هنرمندان جا،این در. شدمی تهیه شاه شخص برای اغلب آرایی این مجموعۀ هنری،نسخه

 ؛شده ذکر آن حاشیۀ در بعداً  نامه،داراب از اینگاره هر هنرمند پرداختند. ناممی هنری آفرینش به و نشسته هم

 نمونه ،۱جدول) آن در صحافی و ترمیم پوسیدگی، دورۀ یک آثار به توجه با و است هنرمند نام بدون نگاره ۱۹ اما

 منحصر غالباً اکبر، دورۀ در هنرمندان نام ثبت. (۲ نمونه ،۱جدول) باشد رفته بین از نگارگر نام که دارد احتمال ،(۱

 بایگانی و اسنادی هایآگاهی منظوربه نه و گرفتمی انجام اکبر آگاهی منظوربه هم آن و بود آن سرآمدان به

 .(۱۱۲ .، ص۱۳۸۲ راجرز،)

 
 .:http://bl.uk/manuscripts: نامه. منبعپوسیدگی و محو شدن نام نگارگر در نسخۀ داراب .1جدول 

  
 .f.54صفحۀ  رفتن نام نگارگر در هنگام ترمیم، ازبین .2 نمونۀ .f.24صفحۀ  اثر پوسیدگی و ترمیم، .1 نمونۀ

 

 شدهکار احساس نمی ها، نیازی به اینها، گویا بعدها به کتاب افزوده شده و در زمان آفرینش آننام هنرمندان نگاره

و صاحبان اثر، مردد بوده؛ زیرا که در  کار یاخته، گویا در تشخیص هنرمندانکه دست به این است. ولی شخصی 

)جدول ها نام هنرمند دیگری ذکر شده است روی یا کنار آن های قبلی با رنگ پوشانیده و بربسیاری از موارد، نام

۲). 
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 .f.44r .3نمونۀ  .f.20v .2نمونۀ  .f.16r .1نمونۀ 

 

 خانۀ بریتانیانامۀ کتابدارابهای تحلیل نگاره
 دستور به ماهگی،شش در او. اختصاص دارد بهمن پسر داراب زندگی به طرسوسی نامۀداراب کتاب اول بخش

ماجراهای  از پس. دهدمی پرورش و گیردمی آب از را او گازری و شودمی سپرده آب به صندوقی در همای، مادرش

 مجبور داراب و براند دربار از داراب را تا دهندمی قرار تنگنا در را همای درباریان. یابدمی را خود واقعی مادر بسیار،

 از پس و شودمی مواجه -آنجا پادشاه- قنطرش پسران با در عمان،. کند آغاز را طوالنی سفری که شودمی

 همسر قنطرش() طمروسیه شود.می کشته برادرش با مبارزه در نیز قنطرش و رساندبه قتل می را هاآن ایمشاجره

 مهراسب از جنگی در داراب شوند.می پارسی آشنا مهراسب با دریا در هاآن گریزد.می او با و بنددمی دل داراب به

زنگیان  بر تا کندمی کمک عروس، جزیرۀ شاه لکناد، به داراب رسد.می جزیرۀ عروس به و افتدمی جدا طمروسیه و

 از نشاند. پسمی شاهی آورد و داراب را بر تختمی همسری داراب در به را -زنکلیسا- دخترش لکناد، شود. پیروز

را به  طمروسیه داراب، نبود زنکلیسا در کنند.می ازدواج و رسندمی همداراب به و ماجراهایی، طمروسیه طی

شوند. می کشته مار توسط دو هر اما گریزد،می لکناد همراهبه وی و شودمی آشکار زنکلیسا خیانت رساند.هالکت می

 در شوند.می غرق همه اش،و خانواده داراب جز و گیردمی در طوفان عمان شود، درمی ایران راهی داراب سرانجام

 از پس است. داراب داده شکست را همای سپاه و کرده حمله به ایران قیصر که یابددرمی و بیندمی را گازر آنجا

، ۱، ج ۱۳۵۶)طرسوسی،  نشیندمی ایران پادشاهی تخت بر و گرددمی موفق به شکست قیصر های بسیار،سختی

 .(۳۵۶-۳۴۵ص. ص

این واقعه زمانی اتفاق افتاد که داراب از پیشۀ گازری به ستوه : نمایی داراب در مقابل هرمزقدرت ،مجلس اول

، جوشن سلطانی و نیزه فراهم کند. گازر کند تا برای او اسب تازیاش )هرمز( درخواست میخواندهآید و از پدر می

نمایی موضوع آن به قدرت که ۱ تصویربرآورده ساخت. در اش را های فراوان درخواست فرزند خواندهبا کشمکش

اری )میخ گازری( را به درون دریا پرتاب که ابز گردد؛ داراب سوار بر اسبی سیاه، در حالیداراب در قبال هرمز برمی

زمینه نمایی فرزندش است. در پیشگر قدرتشود. در مقابل او، هرمز با پوششی زرد رنگ نظارهکند دیده میمی

بندی نیز سه مرد شاهد هنرنمایی داراب هستند. نگارگر با استفاده از امکانات تجسمی، نظیر فرم، رنگ و ترکیب

کارگیری رنگ نارنجی زنده و کرده است. به تأکید ورزیده و به نوعی برجستگی دیداری ایجادشخصیت داراب  بر

کند. همچنین، سمت داراب معطوف می ای نگاه مخاطب را بهبندی دایرهدرخشان برای پوشش داراب و ترکیب

املی همچون جهت قرارگیری های بیانی موضوع افزوده است. عونحوۀ بازنمایی پیکرۀ اسب و رنگ سیاهِ آن بر جنبه

دهد و نیز نحوۀ طراحی وی و سمت شهر که دورنمایی از کاخ را همراه با سایر عناصر معماری نشان می داراب به
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کنند. انتخاب سمت سرنوشتی جدید داللت می مرکبش بر عزم او برای پشت سر نهادن شرایط موجود و حرکت به

راستای  به اثر افزوده و نیز در نحوۀ ساماندهی عناصر تصویری در تریادر مستطیل عمودی عمق و فضای بیشک

مضمون داستان کمک کرده است. در این مجلس، نگاه بیننده از سمت راست یعنی محل قرارگیری داراب آغاز 

 ها و درختان برگرفتهگردد. فضای نگاره مانند صخرهشود و پس از گردش دورانی مجدداً به پیکرۀ داراب بازمیمی

 زمینهبرانگیز بوده، پسای تأملزمینه نیز نکتهاما منظرۀ اروپایی پس. از هنر نگارگری هند گورکانی و ایرانی است

 ناقوس هایبرج با را اروپایی وسطایی قرون شهر یک فضای توانمی نوعی و به پوشیده شده؛ شهری از فضای

 آن -فارغ از تکنیک اجرایی- زمینهترسیم نمودن پسنگارگر با کرد.  مشاهده گوتیک زمخت معماری و کلیسایی

طور کلی، به کند.را به عنصری معنادار تبدیل کرده که به مقصد و هدف شخصیت اصلی روایت )داراب( اشاره می

توان گفت نگاره بیش از هر چیز شخصیت مصمم و قوی داراب را آشکار کرده است. عواملی نظیر حاالت و می

انگیزشان نسبت به داراب از های حیرتانسانی، چگونگی کنش و تعامل آنان و نیز نگاه هایحرکات شخصیت

توجه در این تصویر وجود  کنند. از نکات قابلهایی هستند که بر قدرت و تصمیم دور از انتظار او داللت مینشانه

نشیب داراب  مسیر پر از فراز وطور تلویحی به ریتم کندی است که توسط قاب نوشتار در نگاره ایجاد شده که به

 کند.برای رسیدن به هدفش اشاره می
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با شکستگی جدول و قرارگیری  ۲تصویر آرا در صفحه: سفر داراب و طمروسیه به جزیرۀ انکلیون ،مجلس دوم

سطح با جدول متنی در بخش پایین، کادری مربع برای فضای تصویر ایجاد کرده است. تصویر با زاویۀ دیدی هم

این  های روایت. درشخصیتاست. انتخاب کادر مربع و زاویۀ دید بسته تأکیدی است بر نگاه مخاطب اجرا شده 

حال گفتگو با یکدیگر هستند. در  کنند و درسمت جزیرۀ انکلیون سفر می تصویر، داراب و طمروسیه در قایقی به

نیمۀ چپ، طمروسیه با تاجی زرین، روسری توری و جواهرات فراوان ترسیم شده و در نیمۀ راست، داراب در 

اش متأثر از فیگورهای د. در پشت سرِ او قایقرانی قرار گرفته که فرم پیکرهشوای فاخر به رنگ نارنجی دیده میجامه

کند. در نقاشی اروپایی است. چرخش بدن قایقران و خطوط منحنی امواج دریا حس حرکت را در نگاره تداعی می
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عنوان بهپردازی و حاالت رفتاری داراب و طمروسیه های گرم، شخصیتاین مجلس، نوع پوشش ظاهری، غلبۀ رنگ

بر نمایش جایگاه اجتماعی آنان بر رابطۀ عاطفی این دو دلداده نیز داللت دارد. غذاها و  ای افزونعنصر نشانه

خیز  و حال جست زمینه، ماهیانی درهای گوناگون درون قایق به مسیر طوالنی سفرشان اشاره دارد. در پیشاشربه

)جابز، در آیین هندو، نخستین تجسم ویشنو یک ماهی بود که به راهنمایی و نجات مانو برخاست در آب هستند. 

-نگاری جوامع هندودر شمایل». ماهی مظهر همۀ مفاهیم ایزد بانوی مادر بوده گفتنی است (۱۳۳، ص. ۱۳7۰

این نگاره  حضور ماهی در. (۱۴۲، ص. ۵، ج۱۳۸7 )شوالیه و گربران، «اروپایی ماهی نماد باروری و فرزانگی است

های داستان ارتباط دارد. پارسایی و فرزانگی داراب، طور ضمنی با شخصیتجنبۀ نمادین داشته و معانی آن به

هم که ثمرۀ آن در تداوم نسل داراب نمود داشت، از مواردی است که عشق وافر طمروسیه و داراب نسبت به

های زمخت و خشن با شود. صخرهاندازی از طبیعت دیده میشمزمینه، چتوان به آن اشاره نمود. در پسمی

های های درهم تنیده و تیره تضادی آشکار با سایر قسمتدرختی با برگبندی تیره، درخت خشکیده و تکرنگ

 کند.رو دارند اشاره می ِای که داراب و طمروسیه پیشطور ضمنی به مکان پرمخاطرهدهد و بهتصویر را نمایش می

نامه شاهد این هستیم که خواریق در ادامۀ رمانس عاشقانه داراب: داراب و طمروسیه در قعر چاه، مجلس سوم

، ۳تصویر اندازند. اما نگارگر در گونه خوراک و آشامیدنی به قعر چاهی مینگی داراب و طمروسیه را بدون هیچز

نه، داراب و طمروسیه در حال زمیاست. در پیشهایی از دنیای معاصر خود نقاشی کرده این داستان را با نشانه

اند. با توجه به مضمون نگاره و مکان رویداد داستان، تصویر نمودن این گو در درون چاهی تاریک تصویر شدهگفت

اساس برداشت ذهنی خود و  کند. گویی نگارگر برصحنه در لبۀ کادر، پایین بودن فضای اسارت را بهتر تداعی می

میان داراب و طمروسیه این مجلس را نقاشی کرده است. بازنمایی پیکره و حاالت چهرۀ داراب و  تأکید بر عشق

گونه ده؛ عشقی که حتی در اسارت هم هیچدو بو طمروسیه با حالتی مملؤ از آرامش، نشان از قدرت عشق میان آن

است که  ح به شمشیر نقش بستهاست. در سطح دوم، پیکرۀ دو مردِ مسلها ایجاد نکرده ترس و هراسی در دل آن

ها از غالف بیرون آمده که نشان از آمادگی او برای مقابله با حال صحبت با یکدیگر هستند؛ شمشیر یکی از آن در

زمینه، منظرۀ طبیعت متأثر از نگارگری هند و ایرانی ترسیم شده فرار داراب و طمروسیه است. سطح سوم یا پس

توان گفت، ی و درخت بزرگ شکوفایی بوده که سر به آسمان کشیده است. میها، پوشش گیاهکه شامل صخره

اند. درخت شکوفا نشانی از طراوت و کار رفتههای رمزی و نمادین بهعناصر گیاهی در این نگاره با توجه به جنبه

نمادهای مهم کند. نیلوفر نیز یکی از های اصلی داستان اشاره میصورت تمثیلی به شخصیتجوانی است که به

های هندی از روزگاران دور الهه-نیلوفر نمادی از مادر»شود. صورت پراکنده در تصویر دیده میهندی است که به

. در اساطیر کهن ایرانی، نیلوفر، گل (۳۱۰. ، ص۱۳۸۰ )هال،« شدعنوان نماد زهدان کیهانی محسوب میو به

ناهید تصور اصلیِ مادینۀ هستی در روایات دینی ایران قدیم بوده که از جهاتی با »رفته و شمار می ناهید به

. در اینجا نیلوفر نمادی است که (۳۲۱. ، ص۱۳۹۴ کنگرانی،)نامورمطلق و « معتقدات هندیان باستان مشابه است

رفته تقابلی از  کارای بههای نشانهکند. در این نگاره با توجه به نظامصورت ضمنی به طمروسیه اشاره میبه

شود. بدی و خشونت در نگاهبانان مسلح به شمشیر؛ خوبی و آرامش در خوبی/بدی و آرامش/خشونت دیده می

کنند. دو قطب داللت می ها بر رابطۀ تضاد میان اینشود. این نشانهحالت آرامِ داراب و طمروسیه دیده می

ترین مناسبت را با مضمون داستان برقرار کرده ایجاد کرده که بیشضایی ایستا را ساماندهی عناصرتصویری نگاره ف

شدن نگاه بیننده به است. دورنمای طبیعت و محدود کردن مکان وقوع داستان با ایجاد تضاد، موجب معطوف 

بندی متوازن عناصر بصری در سرتاسر اثر، ترکیبی متعادل را آفریده شود. هنرمند، با تقسیممضمون اصلی می
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بینی در نگارگری استفاده کرده، اما به که برای تصویرسازی چاه از اصل شفافرغم آن. نقاش در این نگاره علیتاس

نوعی در این اثر شاهد توانایی نقاش در تلفیق دو  است و بهقواعد و اصول پرسپکتیو اروپایی بسیار پایبند بوده 

ی را پدید آورده د ترازهای متعدد، سطوح و مراتب گوناگونواسطۀ ایجادر این نگاره، هنرمند بهسبک هنری هستیم. 

 اند.گوی داراب و طمروسیه و دو نگهبانی که در بیرون از چاه ایستادهاست. مانند گفت
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متعلق به زمانی است که داراب  ۴تصویر: افکنندمهراسب و طمروسیه شاپور را به دریا می ،مجلس چهارم

شود میاالصل بود، ( که یونانیعمان ۀملک)طی ماجراهای بسیار، عاشق طمروسیه، رود و میسوی عمان ایران بهاز 

جمله طوفان و  از ی،داراب و طمروسیه با حوادث ،. در راهشودجزایر یونان میسفر به همراه او با کشتی عازم و به

ها نجات اطبیعی از این مهلکهاما به یاری خدا و برخی نیروهای فر ؛شوندرو میهای بسیار روبهخواران و سختیآدم

اما  ؛دهدها را از دست زنگیان نجات مینام مهراسب پارسی، آنبه ،مردی ایرانی ،یابند. در یکی از جزایر یونانمی

، ۱۳۵۶)طرسوسی، شوند نام شاپور که عاشق طمروسیه بوده، از هم جدا میبازرگانی بهۀ در همین جزیره با حیل

دست مهراسب نجات پیدا ماند و باالخره بهوسیه هفت سال در اسارت شاپور میطمر. (۱۳7-۱۰۰ ص.، ص۱ج 

شند. در این نگاره، شکستگی جدول و جایگیری بخشی از متن در کادر تصویر کشاپور را میبه اتفاق هم کند و می

این، با دو است. افزون بر موجب قرارگیری صحنۀ اصلی در مرکز کادر گشته و ترکیبی متقارن را موجب شده 

کند و ترکیب ای جزیره که بر مکان روایت داللت میترکیب دیگر در درون تصویر مواجه هستیم؛ ترکیب دایره

های داستان است. در اینجا، نقاش با آگاهی از بیان های انسانی که منطبق با نوع کنش شخصیتمثلثی پیکره

، هاخوبی بهره برده و به مدد نمایش حرکت در پیکرهی بهبندکند از این ترکیبتصویری مثلث که جدال را القا می

صورت واقعی بازنمایی کرده است. شخصیت اصلی داستان ها را بهایجاد سایه روشن و دقت در جزییات، فرم پیکره

 عنوانرساند. در واقع رنگ بهپوششی از رنگ نارنجی بر تن دارد و به مهراسب در انداختن شاپور در دریا یاری می

کند. هنرمند برای نمایش مکان رخداد روایت زاویۀ دید باال را ای بر شخصیت اصلی روایت داللت میعنصر نشانه

شود. نقاش با است، بدین ترتیب، مکان در پیوند با محتوای داستان به عنصری معنارسان تبدیل می انتخاب کرده

http://bl.uk/manuscripts
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ب در راستای مضمون داستان، فضای مهیجی را ایجاد ها و امواج متالطم آتمهیداتی همچون نحوۀ بازنمایی صخره

 کرده است.

رسد و داراب در جریان سفرش به جزایر عروس می :دست زنکلیساآب انداختن طمروسیه به،مجلس پنجم

 آنیمای دیگرِ چهره نمود کند تا از دست خواریق نجات پیدا کند. زنکلیسا،به لکناد حاکم این جزایر کمک می

 محل به رسیدن مسیر در زنکلیسا. رسدمی پدرزنش جزایر پادشاهی به او، با ازدواج از پس داراب. است داراب

 به را طمروسیه و طمروسیه، داراب بین عاطفی نسبت درک از پس و شودمی روروبه طمروسیه با سکونت داراب،

رنگ داستان را تمهیدات خالقانه، پی، نگارگر با ۵تصویر در  .(۱۱۸ .، ص۱، ج ۱۳۵۶)طرسوسی،  اندازدمی دریا

شود. در وسیلۀ قابِ متن به دو بخش تقسیم میسان که کادر بهدهد؛ بدینهمزمان در یک قاب کلی نشان می

اند. بخش باالیی، صحنۀ به آب انداختن طمروسیه هم فراافکنده شده واقع تصویر ترکیبی از دو قاب است که بر

رو ترسیم شده و در بخش پایینی، نجات طمروسیه توسط مرد دهد که از زاویۀ روبهدست زنکلیسا را نمایش میبه

مالح در قایق دیگر است. هنرمند در بخش باالیی، پیکر زنکلیسا را درون قایقی، زیر سایبان با جامه و زیورآالتی 

زده ای وحشتحالی که با چهرهاند. طمروسیه در سر او دو ندیمه با حالتی آرام ایستادهدهد. در پشتفاخر نشان می

گر شود. کمی آن سوتر، دو مرد از درون قایقی نظارهبه زنکلیسا چشم دوخته، توسط دو زن به آب انداخته می

کنند. نحوۀ بازنمایی رودخانه، عمق و شدت جریان آب را تداعی ماجرا هستند و با تعجب به یکدیگر نگاه می

شود. در این صحنه یعت و مناظر معماری متأثر از نقاشی اروپایی مشاهده میانداز طبزمینه، چشمکند. در پسمی

دهد؛ اش، یعنی طمروسیه، دستور قتل وی را میدلیل حسادت به رقیب عشقیگر اصلی زنکلیساست که بهکنش

عنوان به شود. طمروسیهای به رنگ قرمز که نشانی از خشم، شرارت و حسادت است، دیده میرو، وی در جامهاز این

است که حس ترحم را در بیننده پردازی شده ای شخصیتگونهبه وی جفا شده به پذیر و فردی که نسبتکنش

رفته در آن تقابلی از غالب/مغلوب و ظالم/مظلوم  کارای بههای نشانهتوجه به مضمون داستان، نظام انگیزد. بابرمی

به طمروسیه وی را در موضعی باالتر قرار داده  زنکلیسا نسبتمنظور نمایش چیرگی دهد. نقاش بهرا نشان می

است. در تصویر، قدرت و تسلط زنکلیسا به مدد بزرگی پیکره، فرم بدن و حالت چهرۀ او نمایان است. در مقابل، 

واقع،  کند. دردفاع بر مظلومیت او داللت میحالتی بی بازنمایی طمروسیه با نگاهی هراسان، گیسوانی پریشان و در

های های شخصیتای همچون نوع پوشش، حاالت چهره، فیگور و حاالت رفتاری ویژگینگارگر با عناصر نشانه

گیری از نقاشی گرایی است که هنرمند با واماصلی داستان را به نمایش گذارده است. نوع رویکرد در این نگاره واقع

فضایی واقعی را به نمایش بگذارد. نقاش با تصویر نمودن بعدنمایی تالش کرده است اروپایی و شگردهای بصری ِسه

صحنه از نمایی نزدیک بر مضمون داستان تأکید ورزیده و برای جلوگیری از ازدحام بصری و ایجاد تنفس، با 

اند. غالب حاالت مختلفی ترسیم شده ها درکاربست پرسپکتیو جوی به تصویر عمق بخشیده است. کلیۀ پیکره

شود که یادآور ای دیده میچردهها زن سیهبین ندیمه رخ است. درچهرۀ مرد سالخورده از زاویۀ سه جزها بهچهره

جمله زنکلیسا شبیه اروپاییان بوده که معطوف به فرهنگ مسیحی و البته  بومیان هند است. پوشش سکنه از

پیکر زنکلیسا، طمروسیه و مرد  دار الگوهای کهن مصری و میانرودانی است. نقاط تأکید در این صحنه شاملوام

تری برخوردار است. عواملی نظیر تضاد فرم عمودی و افقی در پیکر بزرگبه سایرین از جثۀ  مالحی بوده که نسبت

شوند. نوع زنکلیسا و طمروسیه، تضاد اندازه و رنگ از موارد اثرگذار بر نقاط تأکید در این نگاره محسوب می

بخش دوم صفحه، به  به فضای حاکم بر داستان از ساختاری پویا برخوردار بوده است.بندی تصویر با توجه ترکیب

است. نقاش در این صحنه شده  موضوع نجات طمروسیه توسط دو مالح تعلق دارد که از زاویۀ دید باال ترسیم
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حال  ش فراوان دراند و باتالدهد که مالحان دستان او را گرفتهدخت یمنی را در حالتی معلق در آب نشان میشاه

ها ترکیبی مثلثی را تشکیل داده که در رأس آن پیکرۀ کشیدن او از دریا هستند. نحوۀ قرارگیری پیکره بیرون

است. از نکات ظریف و طمروسیه قرار دارد. چهرۀ این سه تن نقاط تمرکزی در راستای زوایای مثلث ایجاد کرده 

سمت داخل قرار گرفته سرِ قو در ابتدای قایق بوده که برخالف معمول بهقابل توجه در این تصویر، نحوۀ قرارگیری 

سمت طمروسیه نگرانی او را نیز نمایی سر و چشمان او و جهت نگاهش بهاست. گویی نگارگر قصد داشته با زنده

ها، گناهی طمروسیه تأکید ورزد. کلیۀ عناصر تصویری نظیر حرکت مورب پاروبر بی طور ضمنینشان دهد و به

ها نمودی بصری از فضای مهیج داستان هستند. نقاش با کاربست ها و فرم خشن صخرهتالطم امواج آب، فرم پیکره

شکلی ها کوشیده تا بیننده، مضمون داستان را بهها و ایجاد حرکت در فرم پیکرهروشن در کاربرد رنگتکنیک سایه

های اصلی داستان را در نمایی نزدیک ارائه ر شخصیتواقعی تجسم کند. در این صحنه همچون صحنۀ قبل نگارگ

توان گفت، مجموع این دو طور کلی، میتری به آن اختصاص داده است. بهه و با ترسیم افق رفیع، فضای بیشکرد

 نگاره از نظر بیانی و ساختار تجسمی با مضمون و محتوای داستان هماهنگ هستند.
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های یک رمانس عاشقانه است که به زیبایی تمام مصور یکی از نمونه ۶ تصویر :هالکت طمروسیه ،مجلس ششم

های فراوان بار سوم موفق به است. زنکلیسا همسر داراب و دختر لنکاد پادشاه جزایر عروس پس از تالش شده

شود. این اتفاق پس از ازدواج داراب و طمروسیه و در ماه هشتم بارداری طمروسیه رخ هالکت طمروسیه می

رساند. نوزاد زودتر کند و او را با همکاری خدمۀ کشتی به قتل میدهد. زنکلیسا طمروسیه را در دریا مالقات میمی

دهد. برد. این نگاره انتقال جسد طمروسیه را نشان میدر میشود و جان سالم از این مهلکه بهاز موعد متولد می

درگریبان فرو برده  ای از بومیان هند که سره و ندیمهتابوت طمروسیه با زنی که نوزاد وی را در آغوش کشید

ای نارنجی و مزیّن به نقوش هندسی پوشانده شده است. داراب با پوششی شوند. تابوت با پارچهدرون قایق دیده می

ته گرف بر گرید. انحنای پیکر او نشان از غم جانکاهی است که او را درنارنجی در قایقی دیگر از فراغ محبوبش می

اند. جلوتر از داراب مرد جوانی قایق را هدایت چرده نشستهدار و غالمی سیهسرِ داراب، محافظ سالحاست. در پشت
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تألم و همدردی  کند. سرنشینان آن با حالتی مملؤ ازها را همراهی میکند. در سمت راست، قایق دیگری آنمی

اند. شوند که گریبان چاک زدهچرده دیده میدو مرد سیهنگرند. در میان آنان، به داراب و تابوت طمروسیه می

دارندۀ فضای معماری است؛ در ورودی این فضا  بر خود اختصاص داده که در زمینه، تنها بخش کوچکی را بهپس

طریق پلکان منتهی به دریا قصد وارد شدن  کنان، ازچهار پیکرۀ زن )بومی و غیربومی( با سر و پای برهنه، مویه

گر این ماجرای بام ساختمان نظارهدر پشت جای آورند. فردی نیزنوعی رسم پیشوازی را به نجا را دارند؛ تا بهبه آ

قرارند. حتی ماهیان دریا نیز طبق متن انگیز است. کلیۀ عناصر تصویری در این صحنه از غمِ مرگ طمروسیه بیغم

حالی کنند. تالطم دریا و پریشانداراب را همراهی می اند و در این مصیبت بزرگداستان از قعر آب بیرون آمده

گرایانه دارد. حاکمیت افراد حاضر در صحنه، فضایی حسی و بیانگرانه ایجاد کرده است. ساختار اثر رویکردی واقع

ها نگگیری از تأثیر متقابل راست. نقاش با بهرهبندی، فضایی پویا و پرتحرک را آفریده های گرم و نوعِ ترکیبرنگ

ها و پردازی، نمایش حرکت در پیکرهکرده و با شخصیت ها در کِل تصویر فضایی متعادل ایجادو انتشار موزون آن

ها با فضابندیِ نگاره، تصویری متناسب و هماهنگ با مضمون داستان ایجاد کرده و از عواملی نظیر ارتباط میان آن

های بصری عنوان نشانهکتیو مقامی و خطوط دیدگانی افراد بهگیری از پرسپرنگ، فرم، موقعیت قرارگیری، بهره

است. در این نگاره، زاویۀ دید ساختاری اتصالی دارد و عناصر تصویری برای تأکید بر شخصیت داراب استفاده نموده 

 کنند.گیرند و یکدیگر را کامل میکنار هم قرار می وار درای زنجیرهگونهبه

دو را  گوی میان آنرویارویی داراب با اژدها و گفت صحنۀ 7تصویر  :رویارویی داراب با اژدها ،مجلس هفتم

گناهی اوست، بیای به رنگ سفید که نشانی از پاکی و دهد. در این نگاره، داراب در سمت چپ در جامهنشان می

که انگشت حیرت بر دهان افکنده به اژدها خیره شده است. اژدها با چهار شود؛ داراب رخ دیده میدر حالتی سه

شود. در ترسیم پیکر زده دیده میهایی باریک و بلند بیروندار که از ناحیۀ دست و پاهایش زائدهپا و پوستی فلس

ای نزاع و درگیری های اسطورهیدا نیست. در این تصویر، برخالف اغلب نگارهخویی پاژدها، اثری از شرارت و درنده

شود. حالت آرام این موجود و چهرۀ داراب و نیز نحوۀ بازنمایی اژدها حاکی میان قهرمان داستان و اژدها دیده نمی

مثبت و منفی تجلی  دو است. اژدها از روزگاران کهن در اساطیر ملل در وجوهاز رابطۀ صلح و دوستی میان آن 

است. نمادگرایی چندوجهی اژدها گاه با ویرانی، خشکسالی، شرارت و گاه با برکت، فراوانی و آبادانی ارتباط داشته 

ها باید بر ابی به این گنجیهای پنهان است که برای دستنگاهبان گنج»عنوان موجودی فراطبیعی یابد. اژدها بهمی

زمینه، غاری تاریک و کوهی بر فراز آن با گیاهان . در پس(۱۲۳ .، ص۱، ج۱۳7۹ان، )شوالیه و گربر« او پیروز شد

است.  شود؛ میان لباس روشن شخصیت اصلی داستان و غار، کنتراست تیرگی روشنی برقرار شدهمتنوع دیده می

. (۲۶۵ .، ص۱۳۸۰)کوپر، « غار نماد مرکز جهان؛ جایگاه وحدت نفس و خود؛ محل دیدار الوهیت و انسان است»

ها و باورهای کهن، غار محلی برای راز غار معبر زمین به آسمان و ورود به آن بازگشت به مبدأ است. طبق آیین

را چند غول و یا فردی ماوراءالطبیعی محافظت شد و ورودی آن ی محسوب میرو مکانی سراین آشنایی بود؛ از

پذیر بود. در آیین میترایی، پرستش و راز آشنایی در ود به آن امکانصورت غلبه بر این نیروها ور کرد. تنها درمی

توان گفت، با توجه به معانی نمادین اژدها و غار می .(۳۴۱ .، ص۴، ج۱۳۸۵)شوالیه و گربران، گرفت غار صورت می

دو اسکلت در کند. تصویر عنوان ناجی و محافظ داراب عمل میدهنده، بهگر یاریدر این اثر اژدها در نقش کنش

تر از سایر عناصر زمینه تأکیدی بر نقش اژدها در نابودی دشمنان داراب بوده که در کنج نگاره و پایینپیش

های ها را با رنگای وارد نگردد، تصاویر اسکلتکه به فضای آرام نگاره خدشهمنظور آنری قرار دارند. نقاش بهتصوی

کردن داراب در مدخل غار اشاره به مأمنی بوده که داراب به آن پناه است. در این اثر تصویر محو ترسیم کرده 

رویارویی داراب با اژدها؛  .7تصویر 
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آن، هیبت زاهدگونۀ  بدخواهان در امان مانده است. افزون بر گهبانی اژدها و محافظت آن، از شربرده و به یاری ن

ت بیان در است. در این نگاره صراح گزینی به آن نائل شدهداراب حاکی از پاالیش درونی وی بوده که با خلوت

های شود. عواملی همچون حاکمیت خاکستریبازنمایی مضمون داستان و رابطۀ میان متن و تصویر مشاهده می

 اند.پردازی، فضایی آرام و بدون تشویش هماهنگ با مضمون اثر ایجاد کردهبندی و شخصیترنگی و خنثی، ترکیب

 

 نتیجه
دو  از) ایرانی فرهنگ هایزمینه از شدید برخورداری ضمن گرفت،مطالعه قرار  که در این پژوهش مورد اینسخه

 هاآن بررسی که بوده نیز اروپایی فرهنگ از عناصری دارندۀ بر در هندی، هنر و و فرهنگ (تصاویر و متن جنبۀ

 جودوبه را گورکانی نقاشی سنت در تحول زمینۀ اروپایی، آثار ورود هنگام به هند هنرمندان. است اهمیت حائز

 زمانآن  درباری خطیِ نسخ در گرایش، این بود؛ آراییکتاب هنر متأثر از نگارگری، هنر کهاین به توجه با آوردند.

 برجستۀ نقاش چندین هنرنمایی میدان و صحنه به که بوده نامهداراب هاکتاب این جملۀ از. کرد پیدا رسوخ

. است آن کالسیک سبک در مغول هند نگارگری پایان نشانگر زبان، یک به نامهداراب .استشده  تبدیل درباری

شود. می مصور آن در مردم روزمرۀ زندگی و گردددر عرصۀ نگارگری هند رایج می گراییواقع نسخه، این در که چرا

ها از نظر بیانی و ساختار تجسمی با مضمون و محتوای داستان هماهنگ هستند و همگی در جداول چند نگاره هر

مدد اساطیر، روایات را  اند، اما در برخی موارد نیز هنرمند بهمستطیلی با قطع عمودی با یکدیگر ممزوج یافته

بودن است. هر یک از صفحات ضمن دارا ای دیگر بخشیده و به نوعی اثر خود را به متن ادبی نزدیکتر کرده جلوه

جهت تقویت بیان مضمون داستان برخوردار  درهای بصری خاصی ساختاری هماهنگ با کلیت نسخه از مشخصه

نمایی و کاربست پرسپکتیو مقامی، محل استقرار، ها، شخصیت اصلی با تمهیداتی چون بزرگاست. در کلیۀ نگاره

روابط عناصر درون جدول از نوع  بندی و رنگ خاص و درخشان در مرکز بر فضای قاب مسلط بوده ونوع ترکیب

دهند. در این تصاویر، میان گذشته، حال و زمانی است که حرکت زمان مکان را نشان میای مکان روابط زنجیره

دست  ها فراتر از زمان هستند و زمان در اینجا مرزهای خود را ازشود، گویی صحنهای ایجاد نمیو آینده فاصله

ها، سوژۀ اصلی د. در این نگارهاند در قابی واحد یک روایت داستانی را به مخاطب عرضه کننداده و نقاشان توانسته

طور کلی، اجزا و نمایی انجام گرفته است. بهمدد رنگ درخشان یا بزرگ بر فضای قاب مسلط بوده؛ این تسلط به

اند نامۀ طرسوسی همسو با محتوای متن در زنجیرۀ معنا، روایتی را شکل دادههای دارابرفته در نگاره کارعناصر به

های پیام تصویری بخش عظیمی از داللت کنند وک نقطه آغاز و به یک نقطۀ پایان هدایت میکه بیننده را، از ی

هایی نامه توسط گزینش عناصر بصری و تمهیدات تجسمی شکل و معنا گرفته است که در مؤلفهدر نسخۀ داراب

اند. موضوع پدیدار شدهسازی پردازی و منظرهنگاری، چهرهبندی، زاویۀ دید، پیکرههمچون، نماد، رنگ، ترکیب

بررسی رمانس عاشقانه از داستان شاهزادۀ ایرانی و شاهدخت یمنی از مجالس مصور این نسخه پیشنهاد مقالۀ 

 جدید است.
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